
 
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VІІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   29 квітня 2021 року                           №  305                                               м.Стрий

Про затвердження програми
«Сприяння залученню інвестицій у
 Стрийську міську територіальну 
громаду на 2021-2023 роки»

З метою впровадження відкритого інвестиційного ринку та стимулювання 
інноваційної діяльності, відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

   

1. Затвердити програму « Сприяння залученню інвестицій у Стрийську 
міську територіальну громаду на 2021-2023 роки.

2. Забезпечити фінансування заходів програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (С.Ковальчук) та заступника міського голови Андрія 
Стасіва.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ

  Не зважаючи на те, що децентралізація надала нові додаткові 
можливості розвитку економіки території, залишаються актуальними ряд 
наступних проблем: відсутність системного інвестиційного менеджменту; 
відсутність чітких механізмів залучення та супроводу інвесторів; низький 
рівень інформованості про інвестиційний потенціал громади серед 
вітчизняних та іноземних інвесторів; низький рівень впровадження інновацій 
тощо.

ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

  Програма розроблена відповідно до чинного законодавства України та 
спрямована на збільшення надходжень внутрішніх і зовнішніх інвестицій в 
економіку громади з метою реалізації суспільно важливих проєктів. 
Основними завданнями програми є впровадження відкритого інвестиційного 
ринку та стимулювання інноваційної діяльності.

Для успішної реалізації даної програми передбачається насамперед 
взаємодія органів влади і бізнесу, спрямована на покращення 
продуктивності, технологічності, інноваційності економічного виробництва, 
що сприятиме зайнятості населення та нарощуванню експортного 
потенціалу.

МЕТА ПРОГРАМИ

  Метою програми є створення сприятливих умов для інвестування в 
проєкти місцевого розвитку, аналіз та ефективне використання потенціалу 
громади, визначення конкурентних переваг та їх використання для 
активізації інвестиційної діяльності.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

  Основними завданнями програми є:
- Впровадження системного підходу до інвестиційної діяльності на 

території громади;
- Створення інтерактивної інвестиційної карти громади;
- Створення системи інформування інвестора;
- Стимулювання інноваційної діяльності на території громади;
- Розроблення маркетингової стратегії громади, інвестиційний 

брендинг;
- Напрацювання проєктних ідей та інвестиційних проєктів.

  Виконання програми охоплюватиме наступні цільові групи 



(відповідно до їх законних прав та інтересів): суб’єкти господарювання 
незалежно від організаційно-правової форми (розширювальне відтворення, 
масштабування діяльності, освоєння нових ринків), потенційні вітчизняні та 
іноземні інвестори (високоефективне інвестування), мешканці громади 
(зайнятість, розвиток інфраструктури, кращий рівень життя).

ПОТЕНЦІЙНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПРОГРАМИ

  В довгостроковій перспективі виконання програми дозволить 
створити сприятливий інвестиційний клімат в громаді, сприятиме 
збільшенню обсягів залучених інвестиційних ресурсів. Це матиме 
позитивний вплив на локальну ринкову інфраструктуру, оскільки залучення 
додаткових фінансових, інноваційних, інформаційних та інших ресурсів 
забезпечить точки зростання та підвищення конкурентоздатності території.

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

  Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України. Обсяг фінансування заходів програми за рахунок 
коштів міської ради затверджується щорічно у встановленому чинним 
законодавством України порядку.

ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Під час реалізації програми слід враховувати наступні можливі ризики:
- Несистемне фінансування;
- Зміни політичного курсу та пріоритетів;
- Недосконалість інвестиційних пропозицій;
- Кадрова нестабільність.
Для запобігання та подолання вказаних ризиків слід забезпечити 

фіксацію розроблення та реалізації інвестиційної політики громади в 
документах стратегічного планування.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ

  Реалізація програми здійснюється відповідальними виконавцями у 
визначені терміни. Інформація щодо виконання програми розміщується на 
офіційному вебсайті міської ради у мережі Інтернет.



Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК


